Raba in dvori
„ Vodna pustolovščina na Rabi,
kulturni oddih ob nabrežju”
CILJNA SKUPINA PAKETA:
Ciljna skupina 1.: mlajša generacija, srednješolci od 16. leta naprej, študenti ali pa mladi odrasli.
Ciljna skupina 2.: skupine družin, več družin, spoznanci, ki pridejo z otroci, 3-5 oseb po družinah.

Reka Raba je prevladujoča in posamezna lastnost županije Vas.
Raba ponuja z ene strani doživetja v naravi, z druge strani pa kulturne in
stavbarske vrednosti, ki skupaj ponujajo obiskovalcem v enem paketu
zelo privlačno in vsebinsko bogato doživetje.
Őrség, bližnja Slovenija, mesto Monošter, njegovi spomeniki in terme so
lahko primerno izhodišče za začetek ture. Med potjo se nahajamo ob reki
in ob naravnih lepotah njenega okolja ter skozi majhnih podeželskih
naselbin županije Vas pridemo do mesta Körmend. Po možnostih in
turistični ponudbi mesta napredujemo spet ob mirnih majhnih naselbin
in prispemo do izpostavljenega turističnega cilja županije, do mesta
Sárvár, kjer so terme, grad, razne turistične ponudbe.
Potrebna je ena skupina! Na turo se lahko podata tudi samo dva, ampak za pravo doživetje
lahko položi temelje ena večja skupina. Skupna doživetja ustvarjajo prijateljstva in partnerske
zveze. To je pravo kolektivno doživetje, kjer lahko člani skupine računajo pri nalogah in ovirah
eden na drugega. Že sama predpriprava in fizična priprava sta eno doživetje, ko nabavite
potrebno opremo, športna sredstva, organizirate uresničitev ture, med seboj razdelite naloge,
fizično in duhovno se pripravite na izziv, ki je pred vami. To je resna tura, ki potrebuje pravo
pripravo.

Na pomoč pri pripravi in pri izvedbi ture so lahko strokovnjaki in društva, ki organizirajo sem
ture. Za pogumne in bolj pripravljene pa se lahko uresniči razdalja tudi induvidualno. Če želite
turo uresničiti sami, pa je smiselno začeti priprave že v zimskem času. Izberite udeležence te ture,
povabite jih na to enkratno avanturo! Čim prej, da naj imajo čas, da se pripravijo na izzive.
Predlagano je, da se vas nekaj odpravi na kraj ture že v zimskem, pomladnem času na nekaj dni in
da si ogledate reko, okolico in točke, kjer se boste ustavljali.
Pozor! Reka v posameznih letnih časih, odvisno od stanja vode, nudi zelo raznovrstno sliko. V
času poplav je široka in globoka, proti koncu poletnega obdobja, v bolj sušenem času pa ozka in
plitva. Takrat je ponekod potrebno izstopiti, dvigniti zataknjen kanu. Reka oriše milijon zavej in v
vsaki krivini skriva novo lepoto. Tukaj lahko vidimo krošnje dreves, ki se sklopijo nad reko in
pod katerimi se je včasih potrebno splaziti skozi, prodnate otoke, včasih tudi zapuščene in
zlomljene koščke kanujev.
Na kar vam je potrebno vsekakor pomisliti, da bi lahko brez grbine izvedli turo: nabava opreme,
kopenski transport paketov, izbira prenočišča (v primeru, da prespite v šotoru, nabava šotora),
nabava primerne obleke, sestavitev menija in ne nazadnje fizična priprava.
V skupini je vsekakor potrebno imeti osebo, ki je izkušena v veslanju in ne bo škodilo, če iz
izkušenj pozna tudi odsek reke.
Reka Raba je ena najbolj romantičnih rek države, ki je odlično prevozna s kajaki in kanuji, v
neposredni bližini pa so dragocena majhna mesta, romantične vasi in čudovita narava. Gradovi,
dvori in terme še bolj popestrijo ponudbo programov. Med veslanjem pridobiš pravo naravno in
športno doživetje, v naseljih pa se lahko napolniš s kulturo.
Je prava nomadna avantura, kjer se lahko člani družine ali prijateljskega kroga osredotočijo eden
na drugega. Tukaj lahko v dobrem razpoloženju, vsebinsko in zdravo preživite proste dneve.
Veliko ljudi se odpravi na take športne ture tudi neposredno iz službe. Ampak, da bi bile te ture
res sproščujoče in da bi nudile dobro doživetje za vsakega, se splača nekaj dni pred njimi počivati,
se preklopiti iz vsakdanjega življenja na počitek, se napolniti z energijo, veliko spati, se pomiriti in
se pripraviti na avanture, ki so pred nami. Zato začamo našo turo iz Slovenije, iz Murske Sobote.
Poglejmo si kulturne spomenike, grad in muzej tega prijetnega malega mesta, nato pa se
sprostimo v bližnjih termah, v Moravskih Toplicah, v Termah 3000. Naslednji dan, prestopimo
mejo in si ogledajmo kraj ter uživajmo mir Őrséga. Poglejmo si cerkev v Veleméru, nato pa
nadaljujmo pot v Őriszentpéter, potem pa skozi Szalafőja (Pityerszer) do izhodišča naše vodne
ture, do Monoštra. Nedotaknjene pokrajine, sveži zrak, zdrava hrana, ki smo jih uživali v
preteklih dveh dneh napolnijo nas s tako energijo, da naše telo že samo hrepeni po fizičnih
izzivih in po športu. Srečno pot! Lahko se zača vodna avantura!

PREDLAGAN TERMIN PAKETA: od začetka maja, najkasneje do sredine oktobra.
Za tiste, ki iščejo ekstremna doživetja, pa se lahko paket ponuja tudi v poznem jesenskem
obdobju ali pa v zgodnjem spomladanskem obdobju, kadar kaže pokrajina in narava svojo drugo
plat. Za tiste, ki nimajo toliko izkušenj, se lahko predlaga konec poletja, ko je reka bolj sušena in
zato je globina nizka. Najlepši obraz kaže reka pozno spomladi in v zgodnjem poletnem obdobju,
ko je voda bogata, okolica pa zelena, sproščujoča.
TRAJANJE PAKETA: 10 dni
NASELJA IN DESTINACIJE, PRENOČIŠČA, NABREŽJE, KI SE JIH DOTAKNETE
V OKVIRU PAKETA:

1. dan Slovenija:
grad Szapáry v Murski Soboti, terme v Moravskih Toplicah, rotunda v Selu.
Začajmo s počitkom! Veliko ljudi se loti takoj in naglo takih vodnih avantur. En dan se mogoče
trudijo še na delovnem mestu, drugi dan pa sedijo že v kanuju. Pustimo sami sebi nekaj dni pred
začetkom ture, počivajmo, napolnimo se z energijo. Srečajmo se z našimi sopotniki v Murski
Soboti, ob majhnem jezeru parka, ki je pred gradom in na katerem plavajo račke. Potem si
oglejmo grad in muzej, ki je v tej stavbi. V predmestju naselja – v smer Veleméra- najdemo zelo
dobro opremljen nakupovalni center. Po kosilu se odpravimo v Moravske Toplice, ki so
oddaljene nekaj kilometrov, in sicer v Terme 3000, kjer nas čaka kup notranjih in zunanjih
bazenov. Kopajmo se veliko, zdrava termalna voda je tukaj topla, ne kot bo voda reke Rabe, ko
bomo nepričakovano padli ven iz kanuja. Ni se treba bati, da bo kopanje dolgočasno, saj so
mislili tudi na mlade, tako da ob bazenih za zdravje najdemo tobogane. Po kopanju pa se
odpravimo proti madžarski meji. Nekaj kilometrov pred mejo pa si oglejmo rotundo v Selu. Pred
stavbo je velik travnik, kjer se lahko okrepčimo in občudujemo slovenski položen svet. Ko
prispete skozi mejo, pa predlagamo, da imate prenočišče v južnem kotu Őrséga, v Veleméru.
Predlagamo: Cserépmadár, Őrségi Gyógy-szer, Csinyáló-ház. Vsako prenočišče nudi družinsko,
prijateljsko razpoloženje, kot se to spodobi za Őrség.

2.dan Őrség:
Őrség je otok miru, ta pokrajina je trdnjava podeželskega oddiha in sprostitve. Svež zrak, zeleni
travniki, nedotaknjeni gozdovi, lokalne tradicije in kultura. Cerkev Svetega Trojstva je iz srednjega
veka in se nahaja na tako imenovanem Paprétu. Cerkev je dostopna za obiskovalce in pred
znanimi freskami se moremo tudi mi skupinsko poslikati. V naselju najdemo tudi muzej Sindü, ki
predstavlja ljudske umetnostne spomine Őrséga.
V naselju Magyarszombatfa najdemo muzej, ki predstavlja preteklost in sedanjost lončarstva v
Őrségu (Fő u. 52/A.). Na meji naselja pa si lahko ogledamo razstavo o lovstvu v Őrségu. Na vrtu
si lahko v neposredni bližini ogledamo življenje srn in divjih svinj. V naselju pride do cilja gozdna
učna pot Sárgaliliom, ki se zača v Veleméru in se nadaljuje skozi Göndörháza. Ta rastlina (rumena
lilija) je redkost v Őrségu.
V času kosila se napotimo v smer Őriszentpétra, ki je eno središče Őrséga. Najbolj imenitna
stavba naselja je rimskokatoliška cerkev iz časa Arpadov, nahaja pa se na tako imenovanem
Templomszeru.

Kalvinska cerkev je bila zgrajena v XVIII. stoletju in stoji v središču t.i.

Városszera. V bližnjem kulturnem domu najdemo lokalnozgodovinsko zbirko. Pod hišno številko
Városszer 116. je t.i. Tele-hiša, kjer lahko kupujemo rokodelske artikle, lahko si ogledamo
razstave ali pa si lahko izsposodimo kolesa. V naselju najdemo več destinacij, kjer se lahko
okrepčimo s toplo hrano. Predlagamo: Hársfa Fogadó (Siskaszer 13/B.) restavracijo Bognár ,
restavracijo Pajta (Templomszer u. 7.) in restavracijo in penzion Centrum (Városszer u. 17.). Kot
popoldanski program predlagamo ogled ljudskih kulturnih spomenikov v Pityerszeru, v Szalafőju.
Tukaj lahko spoznamo tradicionalno ljudsko stavbarstvo in življenje tukaj živečih ter hišne
ljubljenčke, sadje in rastline. Na poti proti Monoštru – kjer se bo naslednji dan začela vodna
avantura – najdemo jezero Hársas v Máriaújfaluju. Ustavimo se na en kratek trenutek, poslovimo
se od slikovite krajine Őrséga. Zasedemo prenočišče, pripravamo se na avanturo. Da ne bi imeli
naslednji dan probleme s štartanjem, poiščimo si prenočišče v Monoštru. Predlagana prenočišča v
Monoštru: Gotth'Art Wellness in Conference Hotel**** Superior, Hotel Lipa, Alpokalja Motel in
Kamping, Zsida penzion, Borhotel.
O reki Rabi: obstranske vode so Lapincs, Pinka, Marcal in potok Gyöngyös. Raba je najdaljša
reka Zahodnega Prekodonavja, izvira iz Avstrije, iz Alp Fischbach. Celotna dolžina reke je 322
km, iz tega 211 km je na madžarski strani, in sicer od Dolnjega Senika do Győra. Podnebje
območja je posebno, v glavnem ima submediteransko lastnost z atlantskimi in kontinetalnimi
vtisi. Reka ni samo edina divja voda, na kateri lahko plujemo, ampak je najbolj sestavljeno in

največje biološko diverzitetno mesto vodnega organizma v celi državi. Reka povezuje regijo
Alpokalja, Őrség in Kisalföld. Vsa tri območja razpolagajo z razkošnimi naravnimi zakladi, ampak
tako, da jih povežemo z reko Rabo, dobimo en res enkraten naravni zaklad. Ribe, ki jih največkrat
najdemo v reki, so: som, mrena, klenič, smuč. Na obrežju pa lahko najdemo 12 različnih vrst
žab, 6 vrst plazilcev. Bogat je tudi svet ptic, saj najdemo kar nekaj vrst, kot npr. vodomec.
Naselja v županiji Vas, ki se jih Raba dotakne: Alsószölnök (Dolnji Senik), Szentgotthárd
(Monošter), Magyarlak, Csörötnek, Rábagyarmat, Hegyhátszentmárton, Ivánc, Csákánydoroszló,
Körmend, Magyarszecsőd, Molnaszecsőd, Egyházashollós, Rábahidvég, Püspökmolnári,
Zsennye, Rum, Meggyeskovácsi, Ikervár, Sárvár, Rábapaty, Kenyeri, Pápóc.
Našo vodno turo lahko začnemo na Dolnjem Seniku, za nasipom, ki ga najdemo na reki Rabi. Na
Dolnjem Seniku ja začetek gozdne učne poti ob Rabi, ki je dolga 5 km-ov in med katero lahko
spoznamo znamenitosti flore in živalskega sveta ob Rabi. Dolnji Senik je eden od najzahodnejših
naselbin v državi, in ker je del pokrajin Őrség-Raab-Goričko, ki segajo čez tri državnih mej, stoji
pod naravovarstveno zaščito, in sicer v Őrségu.
Zares navdušeni lahko podaljšajo čas ture z enim celim dnevom, saj lahko začnejo pot že v
Avstriji. Na 15 km-ov dolgem odseku lahko izbiramo med več vejami, strugo reke razseklja zelo
veliko otokov. Na Dolnjem Seniku – ki je blizu meje- pri hidrocentrali prevlečemo čolne na
monoštrski del in kmalu prispemo v mesto Monošter.
Csörötnek je podoben ostalim naselbinam v Őrségu. Hegyhátszentmárton je pravo mini naselje,
saj ima vseskupaj 66 prebivalcev. V naselju iz časa Arpadov so zgradili prvo cerkev v XIII.
stoletju. Ta srednjeveška cerkev je propadla, en majhen element, ki je ohranjen, pa je na ogled v
današnji cerkvi. Kulturnospomeniška stavba naselja Ivánc je dvor Sigray. Tukaj najdemo največji
in enega od najstarejših tulipanovcev na Madžarskem. V Csákánydoroszlóju najdemo vrt in dvor,
ki pa ni odprt za obiskovalce, je zaprto območje. Njegov drevnat park je zelo dragoceno
območje. Posebna drevesa arboretov v Sárváru in Kámu izvirajo iz tega območja. Tukaj živeči
imenujejo to pokrajino samo „Grajski vrt”.
Izoblikovanje in zgodovina mesta Körmend sta tesno povezani z reko Rabo. V listini iz leta 1238
omenjajo kot grad in vodni prehod. Po tatarskem pohodu omenjajo mesto z imenom Arx
Körmend in v tem času je imelo naselje že mestne privilegije. Poteka aktivna trgovska dejavnost,
ki so jo oživili s prostom carine. V času Turkov so grad in mesto okrožili z jarki in ograjami. Sam
grad so utrdili s steno in bastijami. Na začetku XVII. stoletja je prišlo naselje v last Ferenca

Batthyányja. Grad ima funkcijo mejne utrdbe v madžarskem zaščitnem sistemu. Leta 1664 poteka
tukaj pomemben vojni dogodek, ko so zaščitniki gradu prekrižali prečkanje turške vojske preko
reke Rabe. Na začetku XVIII. stoletja je postal Körmend regijsko središče. Zaščitna funkcija
gradu od tega naprej preneha. V grajskem dvorcu v Körmendu si lahko danes ogledamo muzej
Dr. Batthyány Strattmann Lászlója.
Molnaszecsőd je naselje, ki ima 400 prebivalcev in se nahaja na levi strani reke Rabe. Privlačnost
naselja je jezero Úsztató, ki je naravovarstveno območje in na katerem plavajo lokvanje.
Dragoceni kulturnozgodovinski spomenik vasi je leseni zvonik iz leta 1780, ki ga danes najdemo
v Szombathelyu, v muzeju Vasi Múzeumfalu. V vasi najdemo tudi agrarnozgodovinski spomenik,
stavbo baročne kašče iz XIX. stoletja. Če želimo imeti posebno prenočišče in preživeti posebno
doživetje- posebej če so z nami tudi otroci- predlagamo Csodaszarvas Tájpark v Rábahídvégu. Na
16 hektarni površini najdemo jezero, reko, gozd, pašnik, jurte, gozdni pustolovski park, lesene
hiše, vrt Kneipp, živali, savno in veliko drugega. V primeru, da bi želela tukaj prespati skupina,
tudi ne bi bilo težav. Tukaj je možnost za lokostrelstvo, za ribolov, za čolnarjenje, za jahanje, za
kuhanje pri taborskem ognju, itd.
K vrednotam bližnjega Vasvára je priporočeno približati iz Rábahídvéga. Mala kapela v Vasváru
in čistovodni izvir sta dostopna s sprehodom v bližnjo dolino mesta. Po kulturnih in sakralnih
doživetij dobi glavno vlogo očiščenje telesa. Predlagamo toplice Szentkútfürdő, ki ima 30-35
stopinj toplo vodo in izvira iz 2100 metrov globine. Toplice v naravnem okolju imajo res
družinsko vzdušje. Tukaj ni sledov hrupa, ki ga najdemo v večjih termah. To je prava napolnitev
in počitek. V bližini deluje kamp, kjer nudijo lesene hiše z ležišči za 50 oseb.
Egyházashollós je naselje, ki ima 600 prebivalcev in katerega zgodovina sega nazaj v čase
tatarskega pohoda. Takrat je bila zgrajena cerkev, ki jo vidimo še danes. V Egyházashollósu
najdemo tudi ribiško jezero.
V vasi Püspökmolnári najdemo tri zvonike, stoletno lipo in kot ostanke nekdanjih gramoznic
ribiška jezera. Zsennye je vas na levi strani reke Rabe, ima 95 prebivalcev in ovinkaste ceste. Na
meji vasi najdemo dvor Bezerédy. Nekaj kilometrov od naselja Rum najdemo dvor Széchenyi, ki
je bil zgrajen v prvi polovici XIX. stoletja v klasicističnem slogu. Današnjo obliko je dobilo po
večkratnih rekonstrukcijah. Danes je okrog stavbe širok park, v stavbi pa deluje skrbniški dom. V
naselju najdemo še en dvor, in sicer dvor Széchenyi. V naselju Meggyeskovácsi, ki šteje 700
prebivalcev, najdemo dvor Bejczy in dvor Batthyány-Arz. Največja in najpomembnejša stavba
naselja Ikervár je dvor Batthyány, v katerem je grof Lajos Batthyány preživel svoje otroštvo.

3. dan od Monoštra do Rábagyarmata (20 km), priporočene lokacije Monoštra:
cerkev Matere Božje in nekdanji samostan, spomenik krščanske cerkve in park, terme. Možnosti
prenočišča ob nabrežju: Rábagyarmat: Bereg Sátorhely in Kamp, Glavna ulica 42.,Oddaljeno je
nekaj 100 m-ov od mosta reke Rabe in nekaj km-ov od vasi. Če želimo prvi dan izpolniti krajši
odsek, potem lahko pomeni alternativo, da se spustimo od Monoštra do Csörötneka (15km).
Tukaj se splača napredovati počasneje in se razgledovati. Slika reke in nabrežja je tukaj res
romantična, na tem odseku reka sama izoblikuje svojo strugo, ustvari svoje krivine, grebene in
otoke. Čez 10 km-ov pridemo na desno stran in se izognemo vodni zapornici, ki nam zastopi pot.
Od tu že hitro prispemo v Csörötnek, kjer zasedemo kamp ob nabrežju (možnost umivanja,
WC). V primeru, da se odločimo za to alternativo, plujemo naslednji dan od Csörötneka do
Rábagyarmata. Na mirnih odsekih reke je veliko možnostih za kopanje.

4. dan od Rábagyarmata do Csákánydoroszlója (14 km)
Vijuge odseka pred Csákánydoroszlójem so po vsej verjetnosti najlepša in najbolj razburljiva
točka cele ture. Možnosti prenočišča ob reki: kamping Vizi Vándor (nomadsko razmerje, prostor
za šotore na drevnatem območju).

5. dan od Csákánydoroszlója do Körmenda (15 km)
Ta dan nudi posebno doživetje ogled tukajšnje veje reke Pinka. Možnost prenočišča ob vodi v
Körmendu: mestna vodna naselbina Bárkaház. Druga prenočišča: penzion Halászcsárda, gostilna
in penzion Berki, hotel Gőzmalom, penzion Monet, gostišče Rába.

6. dan od Körmenda do Molnaszecsőda (14 km).
Posebnost dneva je lahko, če se med potjo ustavimo na slikovitem otoku.

7. dan od Molnaszecsőda do Rábahídvéga (11 km)

8. dan od Rábahídvéga do naselja Zsennye,

9. dan od naselja Zsennye do Meggyeskovácsija ali Ikervára,

10. dan od Megyeskovácsija do Sárvára.
Naša predlagana pot se konča pred mostom reke Rabe v Sárváru, in sicer na desni strani reke.
Prispeli smo v turistično središče mesta, kjer je v bližini nakupovalni center in če gremo čez most
pa se nekaj sto metrov oddaljeno nahajajo terme v Sárváru in prenočišča ter možnosti
kampiranja. Središče mesta in grad ter arboret najdemo ob glavni ulici.
Tistim, ki so bolj izkušeni, predlagamo naslednjo razdelitev: Avstrija-Monošter 15km, MonošterCsákánydoroszló 35 km, Csákánydoroszló-Molnaszecsőd 29 km, Molnaszecsőd-Rum 33 km,
Rum-Sárvár 26 km.

